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5th Sunday of Easter
Year B

29th April 2018

“When [Saul] arrived back in Jerusalem, he tried to join the disciples there; but it turned out that they 
were all afraid of him. They even refused to believe that he was a disciple.” —Acts 9:26 Teas after the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

Happy Easter - L-Għid it-tajjeb - Wesołego Alleluja! - Maligayang pasko ng pagkabuhay - Buona Pasqua  - 
Joyeuses Pâques - Христос воскрес - Χριστός ανέστη!  - Frohe Ostern- ùhuójié kuàilè - Veselé prežitie

Beannachtaí na Cásca - Paşte Fericit - Pasg Hapus - Boa Páscoa  - Mshilo Qom! Shariroith Qom!

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 You, Lord, 
 are my praise in the great assembly.

Gospel Acclamation 
 Make your home in me, 
 as I make mine in you.
 Whoever remains in me 
 bears fruit in plenty.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Martha O’Brien, 
Brother Malachy Kelly, 
Dorothy Parr, Ian McK-
enna, Jimmy Carroll, Te-
resa McLaughlan, Liam 
Colgan, Mary Ward, 
Elizabeth and Zygmunt 
Stocki and Francisco 
Saetang and for all whose 
anniversaries occur about 
this time.

May their souls and the 
souls of all the faithful 
departed rest in peace. 
Amen.

SUNDAY MASS in St JOHN’S RECONCILIATION
in St John’s
Saturday

5-6pm

6.30pm (Saturday Vigil)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 
Niedziela 5pm

Pojednania 4.15pm

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAYS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

Priests: Very Rev. Martin Monsignor Drysdale STL VG, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 622241) 
              and Rev. Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182) 

Permanent Deacons: Rev. Len Moir (01738 451677)  and Rev. Krzysztof Jablonski (01738 636589)

DISCIPLES WHO MAKE DISCIPLES

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Disciples of Jesus 
bear fruit for the 
Lord, fruit that is 

evident to other disciples. 
Disciples also imitate the 
Lord Jesus in His charac-
ter, that is, His holiness, 
and in His ministry, that 
is in bringing others to the 
Lord.

It’s very understand-
able that the Jerusalem 
Christians did not be-
lieve that Saul of Tarsus, 
that is, the Apostle Paul, 
was a disciple. The only 
fruit from Saul that they 
had seen was fury (Acts 
26:11), anger, and de-
termined, far-reaching 
persecution. Some of the 
Jerusalem disciples pos-
sibly had loved ones who 
were martyred, partly 
through the persecution 
of Saul (see Acts 26:10). 
“Then Barnabas took 
[Saul] in charge and in-

troduced him to the apos-
tles. He explained to them 
how on his journey Saul 
had seen the Lord, Who 
had conversed with him” 
(Acts 9:27).

Barnabas’ role was crit-
ically important. He had 
seen the mighty works 
for the Lord that Saul had 
done in Damascus. The 
Jerusalem Christians had 
not seen those works, but 

they did know and trust 
Barnabas, whom they had 
seen sell his property and 
donate the proceeds to the 
Church (Acts 4:37). With-
out Barnabas to vouch 
zealously for Saul, a great 
reconciliation might not 
have occurred.

Brothers and sisters 
in Christ, commit today 
to become ever greater 
disciples of Jesus Christ. 
God is glorified when 
you bear enduring, lasting 
fruit and become disciples 
of Jesus (Jn 15:8).

Young Adult Retreat
29th June - 1st July 2018 (18 - 40yrs)

With Fr Peter Morris C.Ss.R. 
& Redemptorist Youth Ministry Team

Journey together through private prayer 
with key Gospel passages towards a renewed 

encounter with Christ as Priest, 
Prophet and King.

 
Young Adult Retreat cost £150

Discounts available for students and the unwaged

CONTACT 01738 624075
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy: 

W poniedziałek
 – Wspomnienie św. Piusa 
V, papieża. 
We wtorek 
– Wspomnienie św. 
Józefa, rzemieślnika, 
Święto Pracy.
W środę 
– Wspomnienie św. Atan-
azego, biskupa i doktora 
Kościoła. Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
W Czwartek 
– Uroczystość 
Najświętszej Maryi 
Panny, Królowej Polski, 
głównej patronki Pol-
ski. Święto Konstytucji 
Trzeciego Maja. 

Jeżeli we mnie trwać 
będziecie, a słowa moje w 
was, poprosicie, o cokol-
wiek chcecie, a to wam 
się spełni - mówi Jezus. 
Nieprawdopodobną wydaje 
się ta obietnica. Cokolwiek? 
Tak dosłownie „cokolwiek”? 
Czyli wszystko? Tyle próśb 
zostaje niewysłuchanych i 
niespełnionych oczekiwań. 
Zauważ jednak, że Jezus 
stawia warunek: Jeżeli we 
mnie trwać będziecie. A nie 
jest to łatwe do spełnienia. 
Bo „trwać w Jezusie”, to 
być jak gałązka wyrastająca 
z pnia krzewu. Już samo jej 
istnienie zależy od wszcz-
epienia w życiodajny pień. 
Człowiek nie jest gałązką. 
Chce być niezależny w ist-
nieniu i działaniu. Chce wiele 
osiągnąć - ale sam i samemu 
sobie to zawdzięczać. Tymc-
zasem, powiada Jezus, jesteś 
jak gałązka. Możesz sięgnąć 
po wszystko, ale najpierw 
wszystko musisz złożyć 
w moje ręce. Perspektywa 
wspaniała, ale tak trudno 
oddać wszystko, nawet by 
wszystko zyskać. Dlaczego 
tak trudno? Jeden z pow-
odów wskazuje apostoł Jan: 
Dzieci - pisze - nie miłujmy 
słowem i językiem, ale czy-
nem i prawdą. Ta zachęta 
wyrasta z obserwacji nasze-
go świata, gdzie tak łatwo 
o słowne deklaracje, a trud- Sunday Reflection

niej o prawdę wypowiadaną 
czynem, postawą, życiem, 
całym sobą. Taka prawda 
kosztuje sporo wysiłku. 
A prawdzie tej na imię 
miłość. Owszem, o miłości 
można bez końca. Zauważ, 
że najczęściej i najłatwiej 
mówić (pisać, robić filmy) o 
miłości-uczuciu, o miłości, 
która chciałaby posiąść, 
mieć i cieszyć się posiadani-
em kogoś. Nie taką jednak 
miłość Apostoł nazywa „czy-
nem i prawdą”. Powiada: 
abyśmy wierzyli w imię Jezu-
sa... i miłowali się wzajemnie 
tak, jak nam nakazał. Wiemy, 
co Jezus nakazał: „Przykaza-
nie nowe daję wam, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem” (J 
13,34). A umiłował nas, dając 
wszystko - dając całego sie-
bie, aż do szaleństwa krzyża. 
Wszystko za wszystko. 
Jeśli z miłości ku Bogu i 
ludziom dasz wszystko, 
jeśli przez ofiarną miłość st-
aniesz się jedno z Jezusem 
- jak gałązka z krzewem, 
wtedy o cokolwiek prosić 
będziesz Boga, spełni się. Na 
tym właśnie polega tajem-
nica potężnej siły wstawien-
nictwa świętych. Abyśmy 
wierzyli... i miłowali się 
wzajemnie - miłość wyrasta 
z wiary. Albo inaczej: jeśli 
miłość porównać do gałązki 
rodzącej owoce, to wiarę 

Liturgia 
dziecięca 
W każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca jest liturgia Mszy 
św. dla dzieci. Najbliższa 
Msza św. dla dzieci będzie 
wyjątkowo 13 maja 2018 r. (w 
drugą niedzielę) o godz. 5pm. 
Serdecznie zapraszamy do 
udziału wszystkie dzieci. 

należy porównać do krzewu, 
do pnia, z którego wyrasta. 
Czyżby zatem nie mogło być 
miłości bez wiary? Istotnie, 
najgłębsza, najprawdziwsza 
miłość zawsze wyrasta z 
wiary. Tylko człowiek, który 
widzi i więcej, i dalej niż 
ziemskie kalkulacje widzieć 
pozwalają, zdolny jest dać 
wszystko. I wszystko zyskać. 
Powiem więcej: im pełniejsza 
wiara, im bardziej posz-
erza spojrzenie człowieka, 
im bardziej rozgrzewa jego 
duchowe wnętrze - tym 
bardziej owocuje miłością. 
Wiara sięga Boga, a miłość 
każe iść dalej. Dalej niż 
Bóg? Tak, bo Bóg stał się 
człowiekiem. Takie jest sed-
no chrześcijańskiej wiary. 
Dlatego miłość wyrastająca 
z tej wiary zwraca się ku 
człowiekowi. Obserwacja 
świętych potwierdza to w 
niezliczonych przypadkach. 
Dlatego modlitwa, kontem-
placja tajemnic Boga odry-
wa człowieka od świata na 
krótko, na tyle, ile potrzeba, 
by mocno wkorzenić się w 
Niego. Wkrótce człowiek 
zjednoczony z Bogiem wraca 
do świata i zdolny jest świat 
przemieniać. Otrzymał od 
Boga wszystko za wszystko. 
Takich ludzi dziś światu 
potrzeba.

Party
W piątek 11 maja o 

godzinie 6:30pm rodzi-
na parafialna św. Jana 
Chrzciciela organizuje 
międzynarodową imprezę 
wewnątrz parafialną dla 
grup etnicznych tworzących 
naszą parafię. Te grupy to: 
Filipińczycy, z Indii, Polacy 
i wspólnota Szkocka. Grupa 
Szkocka będzie głównym 
gospodarzem tego spot-
kania. Imprezę rozpoc-
zniemy Mszą św. o godz. 
6:30 – 7pm, a następnie 
przy muzyce, śpiewie i 
regionalnych potrawach 
będziemy się sobą cieszyć 
i świętować. Każda grupa 
jest oczywiście zaproszona 
do zaprezentowania progra-
mu artystycznego i potraw 
z lokalnej kuchni. My Po-
lacy również przygotujmy 
coś oryginalnego dla ciała 
i ducha wzorem lat poprz-
ednich. Bilety będą wkrótce 
dostępne. Cena biletu dar-
mowa. Zapraszamy!!!

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę ist-
nieje możliwość skor-
zystania z Sakramentu 
Pokuty od godz. 4:15pm. 
Zapraszamy do regularnej 
spowiedzi i do pełnego 
uczestnictwa we Mszy 
św. o godz. 5pm. 

Wszystko za wszystko

Sunday Mass

Children’s Liturgy

International Party

Tytuł Matki Bożej jako 
Królowej narodu polskiego 
sięga drugiej połowy XVI 
wieku. Grzegorz z Sambora, 
renesansowy poeta, nazywa 
Maryję Królową Polski i Po-
laków. Teologiczne uzasa-
dnienie tytułu “Królowej” 
pojawi się w XVII wieku po 
zwycięstwie odniesionym nad 
Szwedami i cudownej obronie 
Jasnej Góry, które przypisy-
wano wstawiennictwu Maryi.

Wyrazicielem tego przeko-
nania Polaków stał się król Jan 
Kazimierz, który 1 kwietnia 
1656 roku w katedrze lwowsk-
iej przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Łaskawej obrał 
Maryję za Królową swoich 
państw, a Królestwo Polskie 
polecił jej szczególnej obro-
nie. W czasie podniesienia król 
zszedł z tronu, złożył berło i 
koronę, i padł na kolana przed 
wielkim ołtarzem. Zaczynając 
swoją modlitwę od słów: 

“Wielka Boga-Człowieka Mat-
ko, Najświętsza Dziewico”, 
ogłosił Matkę Bożą szczególną 
Patronką Królestwa Polsk-
iego. Przyrzekł szerzyć Jej 
cześć, ślubował wystarać się 
u Stolicy Apostolskiej o po-
zwolenie na obchodzenie Jej 
święta jako Królowej Ko-
rony Polskiej, zająć się losem 
ciemiężonych pańszczyzną 
chłopów i zaprowadzić w kraju 
sprawiedliwość społeczną. Po 
Mszy świętej, w czasie której 
król przyjął również Komunię 
świętą z rąk nuncjusza pa-
pieskiego, przy wystawionym 
Najświętszym Sakramen-
cie odśpiewano Litanię do 
Najświętszej Maryi Panny, 
a przedstawiciel papieża 
odśpiewał trzykroć, entuz-
jastycznie powtórzone przez 
wszystkich obecnych nowe 
wezwanie: “Królowo Korony 
Polskiej, módl się za nami”.

Warto dodać, że Jan Ka-

zimierz nie był pierwszym, 
który oddał swoje państwo 
w szczególną opiekę Bożej 
Matki. Choć ślubowanie 
Jana Kazimierza odbyło się 
przed obrazem Matki Bożej 
Łaskawej we Lwowie, to jed-
nak szybko przyjęło się prze-
konanie, że najlepszym typem 
obrazu Królowej Polski jest 
obraz Pani Częstochowskiej. 
Koronacja obrazu papieskimi 
koronami 8 września 1717 
roku ugruntowała przekonanie 
o królewskości Maryi. Była to 
pierwsza koronacja wizerunku 
Matki Bożej, która odbyła się 
poza Rzymem.

Niestety śluby króla Jana 
Kazimierza nie zostały od 
razu spełnione. Dopiero po 
odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. 
Episkopat Polski zwrócił się 
do Stolicy Apostolskiej o 
wprowadzenie święta dla Pol-
ski pod wezwaniem “Królowej 

Polski”. Papież Benedykt 
XV chętnie przychylił się do 
tej prośby (1920). Biskupi 
umyślnie zaproponowali Ojcu 
świętemu dzień 3 maja, aby 
podkreślić nierozerwalną 
łączność tego święta z Sejmem 
Czteroletnim, a zwłaszcza z 
uchwaloną 3 maja 1791 roku 
pierwszą Konstytucją polską.

Dnia 31 października 1943 
roku papież Pius XII dokonał 
poświęcenia całej rodziny 
ludzkiej Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Zachęcił równocześnie, 
aby aktu oddania się dopełniły 
wszystkie chrześcijańskie 
narody. Episkopat Polski 
uchwalił, że w niedzielę 7 lip-
ca 1946 roku aktu poświęcenia 
dokonają wszystkie katolickie 
rodziny polskie; 15 sier-
pnia - wszystkie diecezje, a 8 
września - cały naród polski. 
Na Jasnej Górze zebrało się ok. 
miliona pątników z całej Pol-
ski. W imieniu całego narodu 

i Episkopatu Polski akt ślubów 
odczytał uroczyście kardynał 
August Hlond. W przygotow-
aniu do tysięcznej rocznicy 
chrztu Polski (966-1966), w 
czasie uroczystej “Wielkiej 
Nowenny”, na apel prymasa 
Polski, kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, cała Pol-
ska ponownie oddała się pod 
opiekę Najświętszej Maryi, 
Dziewicy-Wspomożycielki. 26 
sierpnia 1956 roku Episkopat 
Polski dokonał aktu odnow-
ienia ślubów jasnogórskich, 
które przed trzystu laty złożył 
król Jan Kazimierz. Prymas 
Polski był wtedy w więzieniu. 
Symbolizował go pusty tron i 
wiązanka biało-czerwonych 
kwiatów. W 1962 r. Jan XXIII 
ogłosił Maryję Królowę Pol-
ski główną patronką kraju i 
niebieską Opiekunką naszego 
narodu.

Uroczystość NMP – Królowej Polski

Feast of the Blessed Virgin 
Mary - Queen of Poland



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collec-
tion - £1650.28; Votive 
Candles - £91.57; Holy 
Thursday SCIAF WEE 
Boxes - £942.38; Papers 
- £13.58;  Church Shop - 
£49.72 and SCIAF £5. 

ARE YOU GOING TO BE IN HOSPITAL? DO YOU KNOW OF SOMEONE WHO IS IN HOSPITAL?

There  are Hospital Visit Request Cards available at the back of the church - and pens.

Please complete the card and hand it to a Pass Keeper 

Our Children’s Lit-
urgy continues at the 
9am Mass on Sundays. 
Thanks to all who con-
tribute to this important 
ministry.

Leaders, please check 
the rota at the back of the 
church.

Union of 
Catholic 
Mothers

Next meeting on Tues-
day 1st May. 7.30pm 
- Bingo Tea in aid of 
Student Priesthood fund. 
Tickets £1 to include 
refreshments. All dona-
tions and prizes grate-
fully received.

All bookings for the Church Hall, 
and rooms, should be made using 
the dedicated phone line:

07549 605007 
Preferably send a text - or leave a 
message on voicemail

Please remember to leave 
a name and phone number.

Lunch Club
The Lunch Club con-

tinues on Mondays from 
12-1pm. All welcome for 
soup and a roll.

Italian 
Association

Italian classes continue 
from Saturday 5th May 
from 4.15-6.15pm. 

Michael 
Ellacott

Fund raising concert 
for Our Lady’s Church 
Hall rescheduled to 7pm, 
Thursday 19th April - ex-
isting tickets still valid.

Parish 
Shop

Open after  Sunday Mass
Books and Piety stall

Parish Library

Borrow from our 
extensive collection 

Union of Catholic Mothers

Bingo Tea
in aid of the student priesthood fund

in St John’s Church Hall

 Tuesday 1st May
Eyes down 7.30pm.  

Ticket £1

Footnote
Once more it is neces-

sary to remind ourselves 
of the need to raise and 
lower the kneelers quiet-
ly. It is unfortunate when 
the most reverent mo-
ments of our Mass may 
be marked  by an unholy 
cacophony.

PARISH ANNUAL 
GENERAL MEETING

7pm, Monday 14th May
in the Church Hall

The AGM gives parishioners an opportunity 
both to receive information about events

in the parish and to express your opinions

Coming events
The Summer Fete is 

postponed until 2019. 
The annual barbecue will 
take place as usual in 
June - details to follow.

Parish Pastoral 
Council

The minutes of the re-
cent meeting of the Par-
ish Pastoral Council have 
been placed on the noti-
ceboard at the back of the 
church. Thank you.

Pastoral letter
Today’s Pastoral Let-

ter from Bishop Stephen 
is  addressed to all, but 
especially to the young 
and those who have care 
of the young. 

It also concerns the 
new arrangements for 
Confirmation and some 
thought on our need to 
reach our young Catho-
lics more effectively.

A copy is available 
on the parish website - 
www.stjohns-perth.org.
uk/good-shepherd

Ordination 
to the Priesthood

  Andrew Marshall

     7pm, Thursday 28th June
 St Andrew’s Cathedral, Dundee

  Please add your name to the list at the back 
of the Church if you would like to attend. 

If there is enough interest we may be able 
to arrange for a bus from the parish

Organ recital 
by Martin Baker 
(Westminster  Cathedral)

2.30pm, Saturday 
5th May Caird Hall, 

Dundee

Adults £7
Accompanied  
children free
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The Book of Genesis tells us that God created 
man and woman entrusting them with the task of 
filling the earth and subduing it, which does not 
mean exploiting it, but nurturing and protecting 
it, caring for it through their work.

Pope Francis, General Audience

Rosary on 
the Coast 
Following the model of Poland and 
Ireland, the “Rosary of the Coast” is 
being organized in Scotland to 
deepen and renew the faith of all pilgrims to build 
together the Church of Christ on faith, morals, 
respect for life and the teaching of the Church. 
Connecting with each other in a common nationwide 
prayer to Mother, Queen of the Holy Rosary. We will 
be united in praying the rosary on April 29 (Sunday) 
at 3pm. 

Across the Diocese of Dunkeld parishioners will 
gather in Dundee, Arbroath, Perth and many other 
places in our diocese. There will be a Parish 
Rosary Service in St John’s, led in Polish but with an 
English translation provided, on April 29th, at 3pm. 
We invite you to participate!

ST MARGARET 
of SCOTLAND

Annual Pilgrimage to St Margaret’s Shrine 
at  Dunfermline Abbey

Sunday 3rd June 2018

Guided tours of the sites associated with 
St Margaret leave from the Abbey 

every 30 mins from 11am

Gather at the gates of Pittencrieff Park 
at 1.45pm for procession to   

St Margaret’s Memorial Church 
for Holy Mass

International Party 
Organised with the support of our Indian, Filipino, 
Polish and Scots Communities

Friday 11th May
6.30-7pm International Mass 

 in St John’s Church

7-10pm Music and Food
 in the Church Hall

Tickets on a “first come, first served” basis
will be available from Deacon Len 
after all Masses this weekend

Please ask for a ticket - 
only if you are able to attend

We need to be certain of catering numbers


